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PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  

LOGOPEDŲ IR SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO 

2019–2020 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. 2018–2020 M. M. METODINĖS VEIKLOS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 

PRIORITETAS 

Mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas 

II. BŪRELIO METODINĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:  
Nuolatinis specialiųjų pedagogų ir logopedų profesinės kompetencijos augimas ir ugdymo kokybės siekimas. 

 

1uždavinys 

Skatinti metodinį ir dalykinį logopedų, specialiųjų pedagogų ir mokytojų bendradarbiavimą organizuojant 

ugdymo procesą ir jį įgyvendinant. 

2uždavinys 

Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, veiklos iniciatyvas, dalintis pedagogine patirtimi, skatinti 

gerosios patirties sklaidą.  
3uždavinys 

Vertinti, recenzuoti ir aprobuoti logopedų ir specialiųjų pedagogų parengtus metodinius darbus, 

metodines priemones, mokymo ir mokymosi priemones. 

 

III. PLANUOJAMOS VEIKLOS 

1. Metodiniai užsiėmimai, seminarai (būrelio narių), atviros pamokos ir kiti gerosios patirties renginiai  

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Data, vieta Atsakingi asmenys 

Pastab

os  

1.  

Metodinio būrelio susirinkimas: 

-  2018–2019 m. m. metodinio būrelio 

veiklos ataskaita.  

-  2019–2020 m. m. metodinio būrelio 

veiklos plano sudarymas. 

- PKG  metodinių  priemonių   

„25 EQ LAVINIMO PRIEMONĖS“ 

pristatymas. 

2019-10-08  

13 val. 

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 
 

2.  

Metodinio būrelio susirinkimas Jiezno 

gimnazijoje: 

-   Jiezno gimnazijos logopedės Ramunės 

Plentienės ugdomosios veiklos ir darbo 

vietos pristatymas. 

-   Jiezno gimnazijos psichologės E. 

Tiščenkienės pranešimas „Kaip ugdomas 

mokinys, pakeitus ugdymo aplinkas“. 

2019 m. gruodis  

Jiezno gimnazija 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

R. Plentienė 

 

3.  

Metodinio būrelio susirinkimas. 

-  Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 

SUS pradinių klasių mokytojos Nijolės 

Stankūnienės pranešimas „Autizmas 

„gydomas“ ne vaistais, o ugdymu “. 

-  Stakliškių gimnazijos specialiosios 

pedagogės Jolitos Jukovič pranešimas 

„Autizmo spektro sutrikimai: ugdymo 

2020 m. vasaris 

Prienų Švietimo 

pagalbos tarnyba 

 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

 

 



iššūkiai ir sprendimai“ (pagal Marek 

Stankiewicz seminarą) 

-  Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 

SUS specialiosios pedagogės R. 

Kavaliauskienės pranešimas „Emocinio 

intelekto svarba grupės mikroklimatui“. 

4.  

Metodinio būrelio susirinkimas  

-   ŠPT logopedės Giedrės Džiaugienės 

pranešimas „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

identifikavimo reikšmė ankstyvajame 

amžiuje“. 

-   L/d „Saulutė“ logopedės J. Aksomaitytės 

pranešimas „Kai prabyla pirštininės lėlės... 

SUP mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

šalinimas pirštininių lėlių pagalba“  

-  ŠPT specialiosios pedagogės Z. 

Linkevičienės pranešimas „Matematinių 

gebėjimų ugdymas taikant NUMICON 

metodą“  

2020 m. balandis 

Prienų lopšelis-

darželis „Saulutė“ 

 

O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 

 

 

5.  

Edukacinė išvyka į Jonavą, aplankant 

Jonavos r. Bukonių mokyklą-daugiafunkcį 

centrą. 

2020 m. birželis 
O. Radzvilavičienė 

I. Kuzminskienė 
 

 

 

2. Konkursai, olimpiados ir kiti renginiai mokiniams 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data, vieta Atsakingi asmenys 

Pastab

os  

1. 

Rajoninis specialiųjų poreikių turinčių 

mokinių dailyraščio konkursas „Dailus raštas 

akį glosto“, skirtas 2020-iesiems – 

Tautodailės metams. 

2020 m. kovo 26 

d. Prienų 

„Revuonos“ 

pagrindinėje 

mokykloje.  

 

 O. Radzvilavičienė 

  Z. Linkevičienė 

I. Kuzminskienė  

 

2. 
Rajoninė raiškaus skaitymo šventė  

„Skambėk, lietuviškas žodi!“ 

2020 m. gegužė 

„Ąžuolo“ 

progimnazijos 

Ašmintos skyriuje 

 

O. Radzvilavičienė 

D. Grigaliūnienė 

S. Labanauskienė 

 

 

 

 

Logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pirmininkė– Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 

specialioji pedagogė metodininkė Inga Kuzminskienė. 


